

ਿਸਹਤਮੰਦ ਭਾਰ ਲਈ ਖਾਣਾ ਵਾਧੂ ਨੁਸਖੇ - ਪੰਜਾਬੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ
ਮੁਆਫਕ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ:

ਈਿਟੰਗ ਵੈ ਲ ਿਵਦ ਕੈਨਡਾਜ਼ ਫੂਡ ਗਾਇਡ ਤੁਹਾਨੂੰਉਹ ਭੋਜਨ ਚੁਣਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਹੈ ਿਜੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰਿਸਹਤਮੰਦ ਰਿਹਣ ਲਈ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਨੂੰਗਾਇਡ ਿਵੱਚ ਉਨ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਭੋਜਨ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਸੰਗਿਠਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਭੋਜਨ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ, ਹਰ
ਿਦਨ ਲਈ ਿਸਫਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਿਵੰਗ ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰਿਸਹਤਮੰਦ ਰਿਹਣ ਵਾਸਤੇ ਲੁੜ ਦੇ
ਿਵਟਾਿਮੰਨ, ਖਿਣਜ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇਣਗੇ ।
ਹਰੇਕ ਭੋਜਨ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਿਜਆਦਾ ਿਸਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਚੋਣ ਿਕਵ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਹੇਠ
ਿਦੱਤਾ, " ਿਸਹਤਮੰਦ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨੁਸਖੇ " ਿਸਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਚਾਰਟ ਦੇਖ।ੋ
.

.

ਕੈਨਡਾਜ਼ ਫੂਡ ਗਾਇਡ ਦੀਆਂ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ:


ਹਰ ਿਦਨ ਆਪਣੇ ਿਲੰਗ ਅਤੇ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਲਈ ਸਰਿਵੰਗ ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਨੂੰਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖੋ।



ਹਰ ਖਾਣੇ ਿਵੱਚ ਚਾਰ ਭੋਜਨ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਿਤੰਨ ਨੂੰਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।



ਹਰ ਸਨਕ ਿਵੱਚ ਭੋਜਨ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਦੋ ਨੂੰਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।

ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ
ਮਰਦ : 7 ਤ 10 ਸਰਿਵੰਗ/ਿਦਨ
ਔਰਤ : 7 ਤ 8 ਸਰਿਵੰਗ/ਿਦਨ
ਇੱਕ ਸਰਿਵੰਗ ਹੈ:


1 ਦਰਿਮਆਨੀ ਸਬਜ਼ੀ ਜ ਫਲ (ਟੈਿਨਸ ਦੀ ਗਦ ਦੇ ਮਾਪ ਦਾ)



125 ਿਮਲੀਲੀਟਰ (½ ਕੱਪ) ਡੱਬੇਬੰਦ, ਜੰਮਾਈ ਗਈ, ਕੱਟੀ ਹੋਈ, ਜ ਪਕਾਈ ਹੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਜ ਫਲ
(ਸਬਜ਼ੀ)
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250 ਿਮਲੀਲੀਟਰ (1 ਕੱਪ) ਪੱਤਦ
ੇ ਾਰ ਸਲਾਦ



125 ਿਮਲੀਲੀਟਰ (½ ਕੱਪ) ਸ਼ੱਕਰ ਤ ਿਬਨ ਡੱਬੇਬੰਦ ਫਲ



125 ਿਮਲੀਲੀਟਰ (½ ਕੱਪ ) 100% ਫਲ ਜ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਰਸ

ਅਨਾਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦ
ਮਰਦ : 7 ਤ 8 ਸਰਿਵੰਗ/ਿਦਨ
ਔਰਤ : 6 ਤ 7 ਸਰਿਵੰਗ/ਿਦਨ
ਇੱਕ ਸਰਿਵੰਗ ਹੈ:


1 ਰੋਟੀ (15 ਸਟੀਮੀਟਰ /6 ਇੰਚ), 100% ਸਾਬਤ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ



1 ਸਲਾਇਸ 100% ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਡਬਲਰੋਟੀ



175 ਿਮਲੀਲੀਟਰ (¾ ਕੱਪ) ਗਰਮ ਸੀਰੀਅਲ ,ਿਜਵ ਿਕ ਓਟ ਬਰੈਨ, ਦਲੀਆ



125 ਿਮਲੀਲੀਟਰ (½ ਕੱਪ) ਪਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਦਾ ਪਾਸਤਾ



125 (½ ਕੱਪ) ਮੱਕੀ (ਮੱਕੀ) ਰੋਟੀ (ਮਾਪ ਿਵੱਚ ਲਗਭਗ 6 ਇੰਚ)



125 ਿਮਲੀਲੀਟਰ (½ ਕੱਪ) ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਭੂਰੇ ਜ ਜੰਗਲੀ ਚਾਵਲ



175 ਿਮਲੀਲੀਟਰ (¾ ਕੱਪ) ਠੰਡਾ ਹਾਈ ਫਾਇਰ ਸੀਰੀਅਲ



½ ਪੀਤਾ, ਬੰਨ ਜ ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਦਾ ਬੇਗਲ



¼ 5 X 20 ਸਟੀਮੀਟਰ (2 X 8 ਇੰਚ) ਨਾਨ

ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਿਵਕਲਪ
ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ : 2 ਤ 3 ਸਰਿਵੰਗ/ਿਦਨ
ਇੱਕ ਸਰਿਵੰਗ ਹੈ:


250 ਿਮਲੀਲੀਟਰ (1 ਕੱਪ) ਸਿਕੰਮ ਜ 1% ਿਮਲਕ ਫੈਟ (ਐਮ.ਐਫ)



175 ਿਮਲੀਲੀਟਰ (¾ ਕੱਪ) ਘੱਟ ਚਰਬੀ ਵਾਲਾ ਦਹੀ (ਦਹੀ)



50 ਗਾਮ (1½ ਆ ਸ) ਚੀਜ਼, 20% ਤ ਘੱਟ ਿਮਲਕ ਫੈਟ
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250 ਿਮਲੀਲੀਟਰ (1 ਕੱਪ) ਬਟਰਿਮਲਕ (ਲੱਸੀ,1% ਿਮਲਕ ਫੈਟ)



250 ਿਮਲੀਲੀਟਰ (1 ਕੱਪ) ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਿਵਟਾਿਮੰਨ ਡੀ ਨਾਲ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੋਇਆ ਦਾ
ਬਿਣਆ ਪੇਯ ਪਦਾਰਥ

ਮੀਟ ਅਤੇ ਿਵਕਲਪ
ਮਰਦ : 3 ਸਰਿਵੰਗ/ਿਦਨ
ਔਰਤ : 2 ਸਰਿਵੰਗ/ਿਦਨ
ਇੱਕ ਸਰਿਵੰਗ ਹੈ:


175 ਿਮਲੀਲੀਟਰ (¾ ਕੱਪ) ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਬੀਨਜ਼, ਮਟਰ ਜ ਦਾਲ (ਦਾਲ, ਛੋਲ,ੇ ਰਾਜਮ ਹ)



30 ਿਮਲੀਲੀਟਰ (2 ਵੱਡੇ ਚਮਚ) ਮੂੰਗਫਲੀ ਜ ਬਦਾਮ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਮੱਖਣ (ਵਾਧੂ ਿਮਲਾਏ ਗਏ ਨਮਕ ਜ
ਸੱਕਰ ਤੋ ਿਬਨ ) , 75 ਗਾਮ (2½ ਆ ਸ) ਪੋਲਟਰੀ (ਚਮੜੀ ਤ ਿਬਨ ) ਜ ਘੱਟ ਚਰਬੀ ਵਾਲਾ ਮੀਟ



75 ਗਾਮ (2½ ਆ ਸ) ਮੱਛੀ, ਤਾਜ਼ੀ ਜ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਡੱਬੇਬੰਦ



2 ਅੰਡੇ



60 ਿਮਲੀਲੀਟਰ (¼ ਕੱਪ) ਨਮਕ ਤ ਿਬਨ ਿਗਰੀਆਂ ਜ ਬੀਜ

ਤੇਲ ਅਤੇ ਚਰਬੀਆਂ
ਹਰ ਿਦਨ ਅਨਸੈਚਰ
ੁ ਿੇ ਟਡ ਚਰਬੀ (ਫੈਟ) ਦੇ 30 ਤ 45 ਿਮਲੀਲੀਟਰ (2 ਤ 3 ਵੱਡੇ ਚਮਚ) ਤੱ ਕ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣੋ ।
ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ, ਸਲਾਦ ਡੈਿਸੰਗ,ਮਾਰਜੇਿਰੰਨ ਅਤੇ ਮੇਯਨ
ੋ ੀਜ਼ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ।
ਅਨਸੈਚਰ
ੁ ਿੇ ਟਡ ਚਰਬੀ (ਫੈਟ) ਦੇ ਉਹਾਰਣ ਿਵੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪੌਿਧਆਂ ਤ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਿਜਵ ਿਕ ਕਨਲਾ,
ਓਿਲਵ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਨਰਮ ਨੌਨ-ਹਾਈਡੋਿਜਨਿਟਡ ਮਾਰਜੇਿਰੰਨ।
ਿਸਹਤਮੰਦ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨੁਸਖੇ

ਭੋਜਨ ਜ ਪੇਯ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਚੋਣ

ਿਜਆਦਾ ਿਸਹਤਮੰਦ ਿਵਕਲਪ

ਹੋਮੇਜੇਨਾਇਜ਼ਡ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਬਣੀ ਚਾਹ

1% ਜ ਸਿਕੰਮ ਦੁੱਧ ਜ ਸਿਕੰਮ ਇਵੈਪੋਰੇਿਟਡ ਦੁੱਧ ਨਾਲ

(3.3% ਿਮਲਕ ਫੈਟ)

ਬਣਾਈ ਚਾਹ
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ਹੋਮੇਜੇਨਾਇਜ਼ਡ ਦੁੱਧ (3.3% ਿਮਲਕ ਫੈਟ)

1% ਜ ਸਿਕੰਮ ਦੁੱਧ, ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੋਇਆ

ਜੂਸ, ਪੰਚ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਵਾਦ ਵਾਲੇ ਕਾਫੀ ਅਤੇ

ਪਾਣੀ, ਸਿਕੰਮ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਚਾਹ (ਿਬਨ ਸ਼ੱਕਰ ਦੇ), ਜੜੀਆਂ

ਚਾਹ ਪੇਯ ਪਦਾਰਥ, ਸ਼ਕਤੀਦਾਇਕ ਪੇਯ

ਬੂਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਚਾਹ, ਕਾਫੀ (ਿਬਨ ਸ਼ੱਕਰ ਦੇ),

ਪਦਾਰਥ

ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੋਇਆ ਦਾ ਪੇਯ ਪਦਾਰਥ , ਜ

ਦਾ ਪੇਯ ਪਦਾਰਥ

ਘੱਟ ਸੋਡੀਅਮ ਵਾਲਾ ਬਰੌਥ
ਡਬਲਰੋਟੀ ਤੇ ਜੈਮ, ਮੱਖਣ, ਸਖਤ

ਨਰਮ, ਨੌ ਨ-ਹਾਈਡੋਿਜਨਿਟਡ ਮਾਰਜੇਿਰੰਨ, ਘੱਟ ਚਰਬੀ

ਮਾਰਜੇਿਰੰਨ, ਜ ਮੇਯਨ
ੋ ੀਜ਼

ਵਾਲੀ ਮੇਯਨ
ੋ ੀਜ਼, ਡਬਲਰੋਟੀ ਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਜ ਬਦਾਮ ਦਾ
100% ਕੁਦਰਤੀ ਮੱਖਣ

ਸਫੇਦ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ

ਚਨ ਦਾ ਆਟਾ (ਵੇਸਣ), ਸੋਇਆ ਦਾ ਆਟਾ, ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ
(ਜ, ਬਾਜਰਾ, ਆਿਦ) , ਅਲਸੀ ਦੇ ਪੀਸੇ ਹੋਏ ਬੀਜ, ਜ
100% ਚੋਕਰ ਿਮਲਾਉਣ ਦੇ ਿਵਕਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ 100% ਸਾਬਤ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ

ਵਾਧੂ ਚਰਬੀ ਿਜਵ ਿਕ ਮੱਖਣ, ਿਘਓ,
ਮਾਰਜੇਿਰੰਨ, ਜ ਤੇਲ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਪਰਠ

ਿਮੱਸੀ ਰੋਟੀ (ਮੱਖਣ, ਿਘਓ, ਮਾਰਜੇਿਰੰਨ, ਜ ਤੇਲ ਤ ਿਬਨ
ਬਣਾਈ)

(ਪੈਨ ਿਵੱਚ ਤਲੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ)
ਦਾਲ (ਦਾਲ), ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ

ਬੇਸ (ਤੜਕਾ) ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਕਨਲਾ ਜ ਓਿਲਵ ਤੇਲ

(ਸਬਜ਼ੀ), ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਲਕ/ਸਾਗ ਦੇ

ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾਵ

ਪੱਤੇ (ਸਾਗ) ਲਈ ਬੇਸ (ਤੜਕੇ) ਿਵੱਚ ਮੱਖਣ
ਜ ਸਖਤ ਮਾਰਜੇਿਰੰਨ
ਪਨੀਰ (ਤਿਲਆ ਹੋਇਆ ਚੀਜ਼)

ਟੋਫੂ

ਸਾਵਰ ਕੀਮ ਅਤੇ ਬਟਰਿਮਲਕ (ਖੱਟਾ)

ਖੱਟਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1% ਬਟਰਿਮਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਚਰਬੀ
ਵਾਲਾ ਦਹੀ ਜ ਿਬਨ ਫੈਟ ਵਾਲੀ ਸਾਵਰ ਕੀਮ
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ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮ ਵਰੇ ਜ ਿਕਸੇ ਰਿਜਸਟਰਡ ਡਾਇਿਟਸ਼ੀਅਨ ਤ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਕਸਿਲੰਗ ਦਾ ਬਦਲ ਪੇ
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ਤਲੇ ਹੋਏ ਸਨਕ (ਿਜਵ ਜੰਮਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਿਫਸ਼

ਸਨਕ ਲਈ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ ਜ ਸਬਜ਼ੀਆਂ

ਪੈਟੀਆਂ, ਪਕੌੜੇ, ਪਕੌੜੀਆਂ, ਸਮੋਸੇ ਜ
ਿਮਠਾਈ ਿਜਵ ਿਕ ਵੇਸਣ ਬਰਫੀ, ਗੁਲਾਬ
ਜਾਮਨ, ਜਲੇਬੀ, ਆਿਦ)

ਿਜਆਦਾ ਤੇਲ ਿਵੱਚ ਤਲੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ (ਿਜਵ ਿਕ

ਿਜਆਦਾ ਤੇਲ ਿਵੱਚ ਤਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਿਗਲ ਜ ਬੇਕ ਕਰੋ

ਪੂਰੀਆਂ, ਸਮੋਸੇ ਜ ਪਕੌੜੇ)

ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸੇਵਾ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ ਡਾਕ ਰਾਹ (8-1-1 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ) ਜ


.

.

ਆਨਲਾਇਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ :

ਹਾਰਟ ਹੈਲਦੀ ਈਿਟੰਗ - ਪੰਜਾਬੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਮੁਆਫਕ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ (Heart Healthy

Eating - Adapted for Punjabi Diet)


.

ਿਸਹਤਮੰਦ ਭਾਰ ਲਈ ਖਾਣਾ - ਪੰਜਾਬੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਮੁਆਫਕ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ (Eating for a

Healthy Weight - Adapted for Punjabi Diet)
.

ਈਿਟੰਗ ਵੈ ਲ ਿਵਦ ਕੈਨਡਾਜ਼ ਫੂਡ ਗਾਇਡ


.

ਈਿਟੰਗ ਵੈ ਲ ਿਵਦ ਕੈਨਡਾਜ਼ ਫੂਡ ਗਾਇਡ - ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮਾ (PDF 3.39 MB)

ਇਹਨ ਸੋਤ ਨੂੰਪਕਾ ਨ ਵੇਲ਼ੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਦਰੁਸਤ ਮੰਨੀ ਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਵਸੀਿਲਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ ਨੂੰਿਕਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸੇਵਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਾ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇ।

ਿਵਤਰਕ:

ਹੈਲਥਿਲੰਕ ਬੀ.ਸੀ. (HealthLinkBC) (ਪਿਹਲਾ ਨਾਮ ਡਾਇਲ-ਏ-ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜ Dial-ADietitian) ਿਵਖੇ ਆਹਾਰ ਿਵਿਗਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ (Dietitian Services) ਬੀ.ਸੀ. ਿਨਵਾਸੀਆਂ
ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ੁਰਾਕ ਬਾਰੇ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਸੀਲੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ
ਹੈ। www.healthlinkbc.ca/healthyeating ਵੈ ਬਸਾਈਟ ਿਵਖੇ ਜ 8-1-1 `ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ
.

ਬੀ.ਸੀ. ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਗਾ ਤ । ਤਰਜਮਾਕਾਰ 130 ਤ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਬੋਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
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ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮ ਵਰੇ ਜ ਿਕਸੇ ਰਿਜਸਟਰਡ ਡਾਇਿਟਸ਼ੀਅਨ ਤ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਕਸਿਲੰਗ ਦਾ ਬਦਲ ਪੇ

ਕਰਨਾ ਨਹ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇ

ਅਤੇ ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਿਵੱਿਦਅਕ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ਼ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
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